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Szanowny Panie Prezesie!
Składam  rezygnację z członkostwa w PiS.

Uzasadnienie: 
Decyzja, którą podjąłem nie jest decyzją łatwą, gdyż byłem członkiem Porozumienia Centrum od samego początku tej partii i trwałem przy Panu przez wszystkie trudne lata tego ugrupowania.
W ostatnim okresie zaszły jednak wydarzenia, nad którymi nie mogę przejść do porządku dziennego oraz je zaakceptować, a które skłoniły mnie do podjęcia decyzji, co do słuszności której jestem głęboko przekonany.
Zmiany w Statucie przyjęte na Kongresie w Łodzi od początku wzbudzały moje wątpliwości, które starałem się na bieżąco sygnalizować Panu i kierownictwu partii. 
Podjęta decyzja, że najważniejsze w życiu partii jest kilka tygodni kampanii parlamentarnej 
(i przyjęty podział organizacyjny partii zgodny z okręgami wyborczymi, a nie województwami) - w konsekwencji prowadzi do ignorowania istnienia województw, których znaczenie polityczne i społeczne ciągle rośnie. Pełnomocnicy Okręgowi dostali olbrzymią władzę, a obiecywana wcześniej surowa kontrola i ocena wyników ich pracy okazała się fikcją.
Niepokojącym zjawiskiem jest również przyjęcie założenia, że wszystko rozstrzyga się w mediach - zapominając, że aby odnieść sukces niezbędna jest też rzesza samorządowców i ludzi cieszących się autorytetem w pracy, stowarzyszeniach, społecznościach lokalnych itp. Takie podejście – aktywność wyłącznie w medialnej rzeczywistości - gasi entuzjazm działaczy i ludzi oddanych ideałom partii. Powoduje w dłuższej perspektywie odsuwanie się ugrupowania od rozwiązywania realnych problemów i pozbawia inicjatywy członków partii.
Przytoczę tutaj cytat z mojego wystąpienia na Radzie Politycznej w dniu 27.01.2007:
„Wyniki wszystkich dotychczasowych wyborów na Pomorzu potwierdzają, że nie jest możliwy sukces wyborczy oparty jedynie na używaniu retoryki i wydawaniu potężnych środków na hałaśliwą kampanię w mediach, bez odwołania się do kompetencji, uczciwości, doświadczenia i klasy kandydatów ....  a na zaufanie wyborców pracuje się bardzo, bardzo długo.”
Ponadto w nieproporcjonalny sposób rośnie w partii znaczenie osób niezajmujących się sprawami merytorycznymi, ale funkcjonujących tylko w obszarze mediów. Często ich działania prowadzą do porażek, po których dostają kolejne awanse...
Czara goryczy przelała się na posiedzeniu Rady Politycznej w dniu 12 stycznia br, podczas której zastanawiano się, czy punkt Dyskusja ma być realizowany. Gdy już do niej doszło - zabrakło ustosunkowania się Pana Prezesa do mojego krytycznego głosu. Prowadzi to do smutnego wniosku, że PiS staje się bezideową partią, w której refleksja jest niepotrzebna, a jedynym narzędziem powrotu do władzy mają być media. 
Brak demokratycznych mechanizmów wyboru pełnomocników, poczynając od szczebla gminnego, nie pozwala na zbudowanie wielkiej partii, gdyż organizacja, której członkowie nie czują się podmiotami, a są wyłącznie bezwolnymi wykonawcami decyzji, traci swoje fundamenty społeczne i skazuje się na reprezentowanie niejawnych wewnątrzpartyjnych grup interesów.
Osobiście nie mogę zaakceptować zasady „cel uświęca środki” i zgodzić się na takie działanie. Działając w myśl tej zasady partia zatraca najważniejsze cechy i wartości, które odróżniały ją od reszty sceny politycznej.
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